Vážení přátelé slánského muzea,
v nejchladnější době roku se v muzeu zaměřujeme na chystání nové sezóny, zejména
přípravu kulturních akcí – výstav, přednášek, koncertů i mimořádných počinů, jako jsou
Slánská muzejní noc nebo sochařská výstava ve veřejném prostoru. V návaznosti na
úspěšný loňský ročník také letos plánujeme festival Slánské muzejní léto s pořadovým
číslem II. Péči věnujeme rovněž stavu budov ve Slaném i Třebízi, návštěvnickým trasám,
péči o sbírky včetně restaurování a podobně. Inovovány budou části stálých expozic.
Pro posílení financování muzea se každoročně snažíme využít vhodné dotační tituly.

I. Velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů je pro vás otevřena až do Velikonoční
neděle 17. dubna. Před skončením výstavy si nenechte ujít některou z komentovaných
prohlídek: hned v lednu taková prohlídka za účasti autorů výstavy, jejichž odborný výklad dodá
expozici hloubku a exkluzivitu, proběhne ve středu 19. ledna od 17 hodin. Závazné přihlášky
na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622.
Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. Počet
návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření.

II. V podzimním období byla dokončena další fáze opravy střechy špýcharu Cífkova statku čp.
1 v Třebízi. Špýchar patří mezi nejstarší stavby v obci i širším okolí, neboť jeho nejstarší
konstrukce jsou datovány až do 16. století. Špýchar či sýpka je nejen důležitou součástí
historického areálu statku, ale také návštěvnické trasy muzea. Právě zde totiž probíhají
sezónní výstavy, které tematicky váží k lidovému venkovskému prostředí a přírodě. Další
opravy jsou v plánu i pro rok 2022. Nesnadné statické, tesařské a pokrývačské práce v režii
Obce Třebíz realizuje firma Max Stavební, a.s.

III. Po podzimních vichřicích byla provedena také oprava střešní krytiny na hlavní budově
muzea na Masarykově náměstí. Střecha byla poškozena na několika místech, pálené tašky
bobrovky byly doslova odfouknuty pryč. Dík za koordinaci oprav patří odboru správy majetku
MěÚ. Rovněž v podzimním období (18. 11.) byly pod dohledem odboru kultury a památkové
péče MěÚ demontovány zvony z věžičky nad kaplí a převezeny do restaurátorské dílny.

O pomníku Václava Beneše Třebízského (I.)
V letošním roce si připomeneme 130. výročí odhalení pomníku Václava Beneše, kterého celý
český národ zná nejlépe s přídomkem „Třebízský“. Spisovatel, kněz a „národní buditel“ Václav
Beneš Třebízský se narodil 27. února 1849 v Třebízi v rodině krejčího. Studoval ve Slaném a
Praze. V roce 1875 byl vysvěcen na kněze. Onemocnění tuberkulózou příliš nepomohly ani
opakované pobyty v Mariánských Lázních, kde Beneš zemřel 20. června 1884. Pohřebního
průvodu se účastnilo velké množství lidí, rakev pak byla odvezena do Prahy na vyšehradský
hřbitov. Nad Benešovým hrobem stojí poutavá socha od Františka Bílka pojmenovaná výstižně
„Žal“. V obci Třebíz spisovatele připomíná jeho rodný domek na návsi a sochařský pomník na
pískovcové skále nad vsí.
Rodný domek V. Beneše Třebízského čp. 19 je majetkem obce. Národopisné muzeum Slánska
v Třebízi jej zařadilo do prohlídkové trasy. Památník spisovatele zde byl upraven již v roce 1904
při 20. výročí Benešova úmrtí.
Václav Baňka byl významným statkářem. Narodil se v Třebízi v domě č. 10. Rodině patřil ještě
statek č. 8. K tomu přikoupil v roce, kdy se oženil, statek č. 4, ten ale v roce 1884 prodal a
zakoupil neorenesanční mlýn a statek ve Slaném U Brodu. Angažoval se v kulturním,
hospodářském a politickém dění na Slánsku. Byl v předsednictvu několika firem.

Rodný dům Václava Beneše Třebízského s rybníkem na návsi v Třebízi. Dům je součástí stálé
prohlídkové trasy naší pobočky - Národopisného muzea Slánska.

V roce 2020 jeho potomci poskytli kopii Baňkovy kroniky, v níž kromě údajů o hospodaření
najdeme i některé vzpomínky na historické události té doby. Pan Baňka mimo jiné popsal i
odhalení sochy Václava Beneše Třebízského v jeho rodné obci.
Pomník byl odhalen v roce 1892 na skalce nad Třebízí, a to z iniciativy Spolku BenešeTřebízského v Třebízi. Ten byl založen v roce 1885, tedy rok po spisovatelově smrti.
V zápisech kroniky Václava Baňky je uvedeno, že sochu převzali předseda spolku Václav Baňka,
jednatel Alois Čejka a pokladník M. Šubrt, a to v Praze 24. července 1892. Autory pamětní sochy
byli Antonín Procházka a František Hergessel.
Podstavec pro sochu převáželo v neděli 31. července z dráhy ve Slaném do Třebíze na valníku
7 párů koní. Vážil 100q. „Když jsme přijeli s pomníkem na místo, v Třebízi na stráň, přišel velký
mrak, bouře, vítr, déšť, kroupy, blesk a hřmění. Dne 7. srpna jsme vezli z dráhy v Slaném do
Třebíze pomník Benešův, sochu, z kamene velmi dobře provedenou podobu Benešovu.
Pomník vezli jsme na okrášleném, prapory a chvojí vyzdobeném valníku. Byla neděle, den byl
velmi pěkný, jasný teplý, průvod doprovázelo množství lidí,“ uvedl Baňka. (pokračování příště)
Sepsala Blažena Hrabánková
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